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AKTUALITĀTES

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas 
sēdē apskata LPS un Ministru kabineta 
domstarpību un vienošanās protokolu, kā 
arī atbalsta stimulus jaunuzņēmumiem

25. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienī-
bas (LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde, 
kurā LPS padomniece Sanita Šķiltere sniedza at-
kārtotu ieskatu galvenajos skaitļos, kas ietekmēs 
2017. gada pašvaldību budžetu saskaņā ar vieno-
šanos, kas tika panākta LPS un Ministru kabineta 

(MK) vienošanās un domstarpību protokolā.

Uzklausot Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID) pārstāvju sniegto informāciju par 
2017. gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu 
paketē iekļautajiem likumprojektiem “Kontu reģis-
tra likums” (Saeima, nr. 722/Lp12) un “Grozījumi 
likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Saeima, 
nr. 717/Lp12), komiteja secināja, ka likumprojektu 
autori kārtējo reizi ir aizmirsuši, ka Latvijā nodok-
ļus iekasē ne tikai VID, bet arī pašvaldības – nekus-
tamā īpašuma nodokli (NĪN). Finanšu ministrijas 
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pārstāvji piekrita LPS rosinājumam nodrošināt, ka 
ne tikai VID, bet arī pašvaldības kā NĪN administra-
tores varēs NĪN administrēšanā (piedziņā) izman-
tot jaunveidojamo kontu reģistru. Puses vienojās 
iesniegt attiecīgus priekšlikumus likumprojektos, 
kas iekļauti 2017. gada valsts budžetu pavadošo li-
kumprojektu paketē, vajadzības gadījumā paredzot 
pārejas noteikumus to spēkā stāšanās laikam.

Komiteja uzklausīja Ekonomikas ministrijas pārstāv-
ja sniegto informāciju par piedāvātajiem atbalsta 
stimuliem jaunuzņēmumiem, uzņēmējdarbības uz-
sācējiem un uzņēmumiem ar mazu ikgadēju apgro-
zījumu, kā arī jau 2017. gada valsts budžetu pava-
došo likumprojektu paketē iekļauto likumprojektu 

“Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums” (Saeima, 
nr. 721/Lp12), kurš, pretēji likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktajam, nav ticis skaņots ar LPS. Lai arī Ekono-
mikas ministrijas pārstāvis sēdes laikā apgalvoja, 
ka likumprojekts neietekmēs pašvaldību budžetu, 
tomēr komiteja norādīja, ka iespējamā finansiālā 
ietekme uz pašvaldību budžeta ieņēmumu avotu – 
iedzīvotāju ienākuma nodokli – jākompensē valstij. 
Komiteja nolēma aicināt Ekonomikas ministriju pēc 
gada sniegt precīzu informāciju par šī likuma ietek-
mi uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa neieņemtajiem 
ienākumiem katras pašvaldības budžetā.

Sanita Šķiltere,
LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Latvijas pašvaldību sadarbības piemēri 
augsta līmeņa konferencē Armēnijā

Latvijas delegācijas Reģionu komitejā (RK) vadītājs 
un RK Austrumu partnerības reģionālo un vietējo 
pašvaldību konferences (CORLEAP) Biroja loceklis 
Andris Jaunsleinis 26. oktobrī Erevānā (Armēnijā) 
augsta līmeņa konferencē “Veicinot ilgtspējīgu at-
tīstību Austrumu partnerības valstīs” iepazīstināja 
ar Latvijas pašvaldību pieredzi sadarbībā ar Austru-

mu partnerības valstu pašvaldībām. Konferenci rī-
koja Armēnijas Republikas Teritoriālās administrā-
cijas un attīstības ministrija sadarbībā ar Reģionu 
komiteju, lai vēlreiz uzsvērtu pašvaldību un iedzī-
votāju lomu ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Jaunsleinis klātesošajiem atklāja, ka Latvijas paš-
valdības aktīvi iesaistās divpusējās attīstības sa-
darbības aktivitātēs ar visu Austrumu partnerības 
valstu pašvaldībām jau kopš 1990. gadu sākuma, 
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kā arī sadarbojas ar Centrālāzijas reģiona valstu 
pašvaldībām. “Laika gaitā mūsu pašvaldību sadar-
bības partneru ģeogrāfiskais tvērums ievērojami 
paplašinājies, un mūsu pašvaldības sadarbojas ar 
partneriem ne tikai Austrumu partnerības valstīs, 
bet arī Kirgizstānā, Tadžikistānā un Turkmenistānā. 
Tā kā pašvaldības ir vistuvāk iedzīvotājiem, ir ļoti 
būtiski iesaistīties attīstības sadarbības aktivitātēs, 
tādējādi piesaistot arvien vairāk iedzīvotāju un vei-
cinot jaunu ideju radīšanu pašvaldību ilgtspējīgai 
attīstībai,” uzsvēra Latvijas delegācijas RK vadītājs. 
Viņš arī aicināja partnervalstu pašvaldību pārstāv-
jus nemēģināt tieši pārņemt citu pašvaldību piere-
dzi, bet gan mācīties un iedvesmoties no citu labās 
prakses piemēriem un tos pielāgot savas pašvaldī-

bas vajadzībām un apstākļiem.

Latvijas pašvaldību divpusējās sadarbības veicinā-
šanai būtiski, ka Latvijas Attīstības sadarbības po-
litikas pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam par 
prioritāriem noteikti ES Austrumu partnerības un 
Centrālāzijas reģioni, savukārt prioritārās valstis sa-
darbībai ir Gruzija, Moldova, Ukraina, Kirgizstāna, 
Tadžikistāna un Uzbekistāna. Papildu informācija 
par Latvijas attīstības sadarbības politiku LR Ārlietu 
ministrijas mājaslapā.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, 

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

LPS Tehnisko problēmu komitejā plaši 
apskata salīdzināmo datu datubāzi BLIS

LPS padomnieks Aino Salmiņš. Foto: Kristīne Kociņa

26. oktobrī Rundāles pagastā notika LPS Tehnisko 
problēmu komitejas sēde–seminārs par pašvaldību 
sadarbības tīklu un salīdzināmo datu bāzes izman-
tošanas iespējām.

LPS vecākais padomnieks Mā-
ris Pūķis, vērtējot NFI projekta 
sākotnējos izaicinājumus un 
rezultātus, atzina, ka pamat-
uzdevums šajā projektā – sa-

darbības tīklu izveidošana pieredzes apspriešanai 
44 projektā iesaistītajās pašvaldībās – ir sasniegts, 
nākamais uzdevums ir pilnveidot un attīstīt pašval-

dību sadarbības tīklu, iesaistot tajā pēc iespējas 
vairāk pašvaldību, un turpināt darbu pie datubāzes 
pilnveidošanas.

Inga Vilka (SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”) 
analizēja rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējas, 
izmantojot pašvaldību budžetu datus. Viņa atzina, 
ka Latvijā pašvaldību budžeta veidošanā pamatā 
ir tradicionāla pieeja (struktūrvienību, bāzes bu-
džets), parasti netiek izmantoti rezultatīvie rādītāji, 
trūkst salīdzināmu datu. I. Vilka norādīja, ka publis-
kajā gada pārskatā, izskaidrojot pašvaldības ieņē-
mumus un izdevumus, jāizmanto sabiedrībai izpro-
tamas budžeta kategorijas un salīdzināmi rādītāji.

NFI projekta datubāzes administrators Jānis Upe-
nieks iepazīstināja ar informācijas sistēmas BLIS 
(BenchLearning Information System, https://blis.
lps.lv/lv/) izmantošanas iespējām – viņš analizē-
ja centralizēto eksāmenu vērtējumus pa mācību 
priekšmetiem un eksāmenu rezultātus.

Savukārt LPS padomnieks Aino Salmiņš prezentē-
ja datubāzi par pašvaldību autoceļu finansējumu. 
Komiteja vienojās, ka dati tiks nosūtīti komitejas 
locekļiem, lai tie divu nedēļu laikā izvērtētu priekš-
likumus par papildu rādītāju iekļaušanu datubāzē.

Komiteja iepazinās ar projekta dalībnieku darbības 
rezultātiem – šajā sadaļā viņi uzzināja par mājokļu 
politikas risinājumiem Jelgavas novadā un Ādažu 
novada domes Saimniecības un infrastruktūras da-
ļas teritoriālās apsaimniekošanas modeļa reformu.

http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/latvijas-attistibas-sadarbibas-politika
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2041/(BenchLearning Information System, https://blis.lps.lv/lv/)
file:///Users/arturs/Desktop/Infolapa%2041/(BenchLearning Information System, https://blis.lps.lv/lv/)
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Salīdzināmo datu datubāze jeb informācijas sistē-
ma BLIS tiek veidota ar Norvēģijas finanšu instru-
menta 2009.–2014. gada perioda programmas 
“Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadar-
bība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūci-
jām, vietējām un reģionālajām iestādēm” atbalstu 
projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas paš-
valdību veiktspējas uzlabošana”.

Visas komitejā apskatītās prezentācijas pieejamas 
LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/
lps/3354-lps-tehnisko-problemu-komiteja-plasi-
apskata-salidzinamo-datu-datubazi-blis.

 
Aino Salmiņš,

LPS padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Pašvaldību asociāciju ģenerālsekretāri 
diskutē par politiskās darba kārtības 
aktualitātēm

26.–27. oktobrī LPS ģenerālsekretāre Mudīte Prie-
de piedalījās Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldī-
bu padomes (CEMR) ģenerālsekretāru un direktoru 
sanāksmē Budapeštā (Ungārijā).

Viens no centrālajiem sanāksmes jautājumiem bija 
par Eiropas Savienības paplašināšanos sešu Balkā-
nu valstu – Albānijas, Bosnijas, Kosovas, Maķedo-
nijas, Melnkalnes un Serbijas – virzienā. Diskusijas 
par šo politiski sarežģīto jautājumu īpaši aktualizē-
jušās pēc Lielbritānijas referenduma par izstāšanos 

no Eiropas Savienības. Jau dažas dienas pēc šā re-
ferenduma vairāki nozīmīgi Eiropas Savienības po-
litiķi, to skaitā Francijas prezidents Fransuā Olands, 
Vācijas kanclere Angela Merkele, uzsvēra, ka britu 
lēmums nekādā gadījumā neapdraudēs Eiropas Sa-
vienības paplašināšanos. 

Tāpat sanāksmē neizpalika arī diskusijas par iespē-
jamo pašvaldību sadarbības formu pēc Lielbritāni-
jas izstāšanās no Eiropas Savienības, kā arī par risi-
nājumiem bēgļu uzņemšanai pilsētās un novados.

Agita Kaupuža,
LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos,

LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Latvijā mācību vizītē viesojas Kirgizstānas 
valsts un pašvaldību delegācija

No 24. līdz 28. oktobrim Latvijā darba vizītē vieso-

jās Kirgizstānas valsts un pašvaldību pārstāvju de-
legācija. Vizīte tika organizēta Ārlietu ministrijas 
finansētajā grantu projektā “Lietpratīgas pārvaldī-
bas stiprināšana Kirgizstānā”.

http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3354-lps-tehnisko-problemu-komiteja-plasi-apskata-salidzinamo-datu-datubazi-blis
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3354-lps-tehnisko-problemu-komiteja-plasi-apskata-salidzinamo-datu-datubazi-blis
http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3354-lps-tehnisko-problemu-komiteja-plasi-apskata-salidzinamo-datu-datubazi-blis


Latvijas Pašvaldību savienībā Kirgizstānas delegā-
cija tikās ar LPS priekšsēdi Andri Jaunsleini, ģene-
rālsekretāri Mudīti Priedi un vecāko padomnieku 
Māri Pūķi, Valsts kancelejā – ar direktoru Mārtiņu 
Krieviņu un Ministru prezidenta biroja vadītāju 
Māri Krastiņu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jā (VARAM) notika tikšanās ar parlamentāro sek-
retāru Jāni Eglīti, valsts sekretāra vietnieku Aiva-
ru Draudiņu un departamenta direktora vietnieku 
Arni Šultu. Kirgizstānas delegācija apmeklēja Fi-

nanšu ministriju, kur tikās ar Pašvaldību finansiā-
lās darbības uzraudzības un finansēšanas departa-
menta direktori Intu Komisari, un Saeimas Valsts 
pārvaldes un pašvaldības komisiju, kur tikās ar tās 
vadītāju Sergeju Dolgopolovu.

Viesi apmeklēja arī Rīgas un Jelgavas pilsētu pašval-
dību, lai iepazītos ar pilsētu attīstību un pārrunātu 
turpmākās sadarbības iespējas.

Elita Kresse,
LPS padomniece ārējo sakaru jautājumos
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LPS Novadu apvienības Valde apspriež 
VARAM izstrādāto plāna projektu par 
sadarbības teritorijām

Gints Kaminskis, Novadu apvienības vadītājs

28. oktobrī notika LPS Novadu apvienības (NA) Val-
des sēde, kurā tika skatīti vairāki jautājumi, jo īpaši 
jautājums par VARAM izstrādāto plāna “Valsts pār-
valdes institūciju sadarbības teritorijas” projektu 
un par situāciju ar pedagogu atalgojumu.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis klātesošos infor-
mēja, ka 24. oktobrī notikusi VARAM, LPS un paš-
valdību vadītāju tikšanās, kurā ministrijas pārstāvji 
informēja par plāna nepieciešamību un sadarbības 
teritoriju izveides mērķiem. Ministrijas sagatavo-
tajā prezentācijas materiālā teikts, ka sadarbības 
teritoriju izveidei ir vairāki mērķi, galvenie no tiem: 
valsts teritoriālo strukturējumu padarīt saprota-

māku iedzīvotājiem un pašai valsts pārvaldes sis-
tēmai; labāki priekšnosacījumi nacionālās drošības 
nodrošināšanai; racionālāk izmantot ES fondu, 
valsts un pašvaldību budžeta līdzekļus; institūciju 
un uzņēmēju kopdarbība apriņķos ilgtermiņā radī-
tu efektīvākus priekšnosacījumus tautsaimniecības 
attīstībai un investīciju piesaistei; sadarbības teri-
torijās turpināma un veicināma tālāka brīvprātīga 
pašvaldību apvienošanās u.c. Šobrīd VARAM plāno, 
ka tiks izveidotas 29 šādas sadarbības teritorijas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards šo jautājumu kā vienu no prio-
ritārajiem uzdevumiem iekļāvis arī Valdības rīcības 
plānā.

Gan tikšanās laikā, gan arī NA sēdē pašvaldību va-
dītājiem radās vairāki būtiski jautājumi, tāpēc NA 
Valde nolēma šo jautājumu virzīt tālāk izskatīšanai 
LPS Valdes sēdē 1. novembrī. 

Savukārt LPS padomniece izglītības, bērnu, jaunat-
nes un ģimenes jautājumos Ināra Dundure NA Val-
des sēdē pastāstīja par situāciju ar pedagogu atal-
gojumu pēc jaunā atalgojuma modeļa ieviešanas.

Vēl NA Valde apskatīja svarīgākos nākamajā gadā 
skatāmos jautājumus, citstarp tika apspriesti lielā-
kie 2017. gada LPS pasākumi, piemēram, Novadu 
diena, nākamā gada pirmā Domes sēde, kā arī LPS 
28. kongress.

Jana Bunkus,
LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
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Videokonference par XXVI Vispārējo 
latviešu dziesmu un XVI deju svētku 
sagatavošanu
Videokonference notiks 1. novembrī plkst. 14–
15.30. Videokonferencē piedalīsies Latvijas Nacio-

nālā kultūras centra pārstāvji un svētku režisori. 

Tiešraidi varēs vērot LPS internet vietnē: http://
www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/. Tieš-
raides laikā varēs uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-
pasta adresi: tiesraide@lps.lv.

Seminārs par priekšlikumiem degradēto 
teritoriju klasifikācijai, to noteikšanai un 
informācijas iegūšanai
Seminārs notiks 2. novembrī plkst. 13 LPS ēkā Ma-
zajā Pils ielā 1 Rīgā, 4. stāva zālē. Semināru vadīs 
Maija Bērziņa, Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes docente.

Darba kārtība:

13:00–13:05 Semināra atklāšana (VARAM Zemes 
politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kā-
postiņš)

13:05–13:10 Komanda un tās uzdevumi (Maija 
Bērziņa)

13.10–13.20 Spēkā esošo normatīvo aktu analīze 
(lektore Mg. sc. ing. Dace Didrihso-
ne)

13.20–13.30 Informācija par degradētajām terito-
rijām pašreizējos teritorijas plānoju-
mos (lektore Mg. oec. Aina Palabin
ska)

13.30–13.40 Pašvaldību un valsts institūciju spe-
ciālistu aptaujas rezultāti (profesore 
Dr. oec. Anda Jankava)

13.40–13.50 Ekspertu viedoklis par zemes degra-
dācijas noteikšanas kritēriju savstar-

pējo ietekmi (pētniece Dr. oec. Dace 
Platonova)

13.50–14.00 Kafijas pauze

14:00–14:30 Priekšlikumi degradēto teritoriju kla-
sifikācijai zemes degradācijas kon-
tekstā (profesore Dr. oec. Velta Par-
šova). Diskusija

14:30–15:00 Priekšlikumi degradēto teritoriju kla-
sifikācijai augsnes degradācijas kon-
tekstā (profesors Dr. agr. Aldis Kār-
kliņš). Diskusija

15.00–15.50 Priekšlikumi par degradēto teritoriju 
informācijas iegūšanu un uzturēšanu 
(profesors Dr. agr. Aldis Kārkliņš, do-
cente Dr. sc. ing. Maija Bērziņa). Dis-
kusija

15.50–16.00 Ieteikumi zemes turpmākai izman-
tošanai atbilstoši noteiktajam aug-
snes degradācijas veidam (profesors 
Dr. agr. Aldis Kārkliņš)

Seminārs būs pieejams tiešsaistē LPS mājaslapā 
www.lps.lv, sadaļā “Semināri un video – tiešraide” 
vai sekojot šai saitei: http://www.lps.lv/lv/semina-
ri-un-video/tiesraide/. Tiešraides laikā varēs uzdot 
jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@
lps.lv.

ŠONEDĒĻ UN TURPMĀK

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru 
asociācijas sanāksme

Sanāksme notiks 4. novembrī plkst. 10.30 Valkas 
kultūras namā Valkā, E. Dārziņa ielā 8.

Darba kārtība:

10.00–10.30 Sagaidīšana, dalībnieku reģistrācija 
(kafija un uzkodas)

10.30–11.00 Valkas novada prezentācija (do-

http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
http://www.lps.lv/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/tiesraide/
mailto:tiesraide@lps.lv
mailto:tiesraide@lps.lv
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mes priekšsēdētājs Armands Vents 
Krauk lis)

11.00–11.20 LPIA Valdes informācija (LPIA priekš-
sēdētājs Guntis Kalniņš)

11.20–11.40 Pārrobežu sadarbība un projekti 
(Valkas novada attīstības un plāno-
šanas nodaļas vadītāja Gunta Sma-
ne)

IEPIRKUMI

11.40–11.55 Pašvaldībām aktuālais iepirkumu 
jomā (LPS iepirkumu speciāliste Dai-
na Dzilna)

11.55–12.50 Publisko iepirkumu organizēšanas 
aktualitātes (Iepirkumu uzraudzības 
biroja vadītāja Dace Gaile)

12.50–13.40 Saimnieciski izdevīgāko iepirkumu 
kritēriji būvprojektiem un būvdar-
biem (tai skaitā energoefektivitāte, 
zaļie kritēriji) (Ilgtspējīgas būvniecī-

bas padomes priekšsēdētājs Gints 
Miķelsons)

13.40–14.00 Ghetto Games 2017. gada aktualitā-
tes (Ghetto Football līderis Antons 
Semeņaks)

Pēc prezentācijas uz jautājumiem labprāt atbildēs 
arī Ghetto Vasaras akadēmijas līdere 
Sanda Brūna un Komunikācijas vadī-
tāja Laura Dabare.

14.00–14.30 Pusdienas

14.30–18.00 Novada apskate (Pedeles taka; SIA 
“PEPI RER”, “efn Nord”, mākslas sko-
la, Valgas militārās tematikas parks 
(reklāma) – novads sekos laika pro-
gnozei un piedāvās iespējami labāko)

Lūgums pieteikt dalību līdz 24. oktobrim! Maksa 
par katru cilvēku virs noteiktās kvotas: 12 eiro. Uz-
manību, pierobeža! Lūdzu neaizmirst paņemt līdzi 
personu apliecinošus dokumentus!

Diskusija: vai attīstība var būt ilgtspējīga? 
Kā tu to redzi?

Plašāka informācija 1. pielikumā.

PROJEKTI, KONKURSI, SEMINĀRI, FINANSĒJUMS, PASĀKUMI

http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p1.pdf
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Aicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam 
par ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanu I un II grupas invalīdiem

Valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 
pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem garīgiem trau-
cējumiem ir izveidotas tiešās valsts pārvaldes ie-
stādes, proti, valsts sociālās aprūpes centri (5 cen-

tri ar 27 filiālēm), taču, tā kā vietu skaits tajos nav 
pietiekams, lai nodrošinātu valsts finansētos ilgsto-
šas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus, iepirkuma kārtībā tiek piesaistītas arī 
līgumslēdzējas institūcijas. Pašlaik minētos pakal-
pojumus 681 cilvēkam nodrošina 8 līgumslēdzējas 
iestādes, kuras ir ieguvušas tiesības uz šo pakalpo-
jumu sniegšanu 2015. un 2016. gadā.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7390.

Seminārs “Latvāņu ierobežošana, 
izmantojot integrētās augu aizsardzības 
metodes”
6. decembrī Jelgavā Latvijas pašvaldības, zem-
ju īpašnieki un apsaimniekotāji, kuriem ir aktuāla 
problēma ar latvāņiem, tiek aicināti uz semināru 
“Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu 

aizsardzības metodes”. Seminārs notiek Eiropas 
Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju 
programmas projektā EMPHASIS.

Pieteikšanās līdz 1. decembrim. Pieteikšanās 
un plašāka informācija: http://www.ias.lv/lv/
zinas/6decembri-seminars-latvanu-ierobezosana-
izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas-metodes.

Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi

“Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi” Latvijas ap-
ceļošanai un izzināšanai veltīti trīs laika dimensi-
jām, pagātnei, tagadnei un nākotnei, un tie aicina 
atskatīties uz Latvijas valsts tapšanas ceļiem un līk-

ločiem tuvākā un tālākā pagātnē, izvērtēt tagadnes 
ieguvumus un resursus un kopīgi plānot nākotnes 
Latviju.

Plašāka informācija: http://www.celotajs.lv/lv/c/
brand/lv100.

Pagarināta pieteikšanās Eiropas 
Māceklības alianses apbalvojumam

Šogad Eiropas Māceklības alianse (EAFA) pirmo rei-
zi piešķirs EAFA apbalvojumu, kam aicina pieteikt 
kandidatūras līdz 3. novembrim. Eiropas Komisija 
vēlas izteikt atzinību uzņēmumiem par sasniegu-

miem, ko atzinusi EAFA, kā arī praktikantiem – par 
izciliem sasniegumiem prakses vietā.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/
aktualitates/2041-pagarinata-pieteiksanas-eiro-
pas-maceklibas-alianses-apbalvojumam.

http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.lm.gov.lv/news/id/7390
http://www.ias.lv/lv/zinas/6decembri-seminars-latvanu-ierobezosana-izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas-metodes
http://www.ias.lv/lv/zinas/6decembri-seminars-latvanu-ierobezosana-izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas-metodes
http://www.ias.lv/lv/zinas/6decembri-seminars-latvanu-ierobezosana-izmantojot-integretas-augu-aizsardzibas-metodes
http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/lv100#Valstiskums
http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/lv100
http://www.celotajs.lv/lv/c/brand/lv100
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2041-pagarinata-pieteiksanas-eiropas-maceklibas-alianses-apbalvojumam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2041-pagarinata-pieteiksanas-eiropas-maceklibas-alianses-apbalvojumam
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2041-pagarinata-pieteiksanas-eiropas-maceklibas-alianses-apbalvojumam


9

Piecās reģionālajās konferencēs diskutēs 
par kompetencēs balstītu pieeju mācībām

Kādi ir pašreizējie izaicinājumi izglītības sistēmai, 
uzsākot kompetenču pieejā balstīta izglītības sa-
tura izveidi? Kādus uzdevumus izvirzām un kādas 
atbildes gaidām, tos risinot? Šie ir tikai daži jautāju-

mi, uz kuriem Izglītības un zinātnes ministrija aicina 
rast kopīgas atbildes piecās reģionālajās konferen-
cēs TAGAD!.

Plašāka informācija: http://www.izm.gov.lv/lv/aktu-
ali tates/2030-piecu-regionalo-konferencu-laika-
diskutes-par-kompetences-balstitu-pieeju-macibas.

Semināru cikls “Zaļā iepirkuma 
piemērošana pašvaldību iepirkumos”

Turpinot pagājušajā gadā iesākto praksi, VARAM 
šogad organizē semināru ciklu “Zaļā iepirkuma 
piemērošana pašvaldību iepirkumos”. Nākamie 
šā cikla semināri norisināsies Ludzā 2. novembrī 
un Daugavpilī 3. novembrī. Katrā Latvijas reģionā 
(Vid zemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un Rīgas) 
tiek organizēti divi semināri, lai aptvertu visas čet-
ras praktisko sesiju tēmas (apgaismojums, pārtika, 
būvniecība, tīrīšanas līdzekļi), ar kuru piemēru vis-
veiksmīgāk parādīt zaļā iepirkuma priekšrocības, 
un piesaistītu zinošus jomas ekspertus.

Praktisko darba sesiju tēmas šajā reģiona sesijā:

•	 Ludzā 2. novembrī – pārtika un ēdināšanas pa-
kalpojumi un tīrīšanas līdzekļi;

•	 Daugavpilī 3. novembrī – būvniecība un apgais-
mojums.

Semināru norises vietas un semināra sākuma 
laiks:

Ludzā – Tautas namā Stacijas ielā 41;

Daugavpilī – Daugavpils pilsētas domē K. Valdemā-
ra ielā 1, pirmajā stāvā, konferenču zālē.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30, seminārs sā-
kums plkst. 10.00.

Semināri citos Latvijas reģionos:

•	 9. novembrī Valmierā (Rīga ielā 10, Valmieras 
Kultūras centra 3. stāva zālē), praktisko darbu 
tēmas – būvniecība, apgaismojums;

•	 15. novembrī Liepājā (Rožu ielā 6, Liepājas pil-
sētas domes Lielajā zālē), praktisko darbu tē-
mas – tīrīšanas līdzekļi, pārtikas un ēdināšanas 
pakalpojumi;

•	 23. novembrī Madonā (Saieta laukumā 1, Ma-
donas novada pašvaldības ēkā, 3. stāva zālē), 
praktisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārti-
kas un ēdināšanas pakalpojumi;

•	 6. decembrī Ventspilī (Akmeņu ielā 2, Ventspils 
bibliotēkā), praktisko darbu tēmas – būvniecība, 
apgaismojums;

•	 14. decembrī Mārupē (Daugavas ielā 29, Mār-
upes novada domes kultūras nama zālē), prak-
tisko darbu tēmas – tīrīšanas līdzekļi, pārtika un 
ēdināšanas pakalpojumi;

•	 15. decembrī Rīgā (Rātslaukumā 1, Rīgas domes 
sēžu zālē), praktisko darbu tēmas – būvniecība, 
apgaismojums.

Reģistrācija: http://www.varam.gov.lv/lat/dar bibas_
veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22872  

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. 

Skolēnus aicina piedalīties Latvijas 
simtgadei veltītā vides konkursā

Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā “100 dar-

bi Latvijai” ir izsludināts konkurss 1.–
12. klašu skolēniem. Jaunā paaudze 
tiek aicināta sapost Latviju gaidāma-
jiem svētkiem 2018. gadā – izdaiļot 

http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2030-piecu-regionalo-konferencu-laika-diskutes-par-kompetences-balstitu-pieeju-macibas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2030-piecu-regionalo-konferencu-laika-diskutes-par-kompetences-balstitu-pieeju-macibas
http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/2030-piecu-regionalo-konferencu-laika-diskutes-par-kompetences-balstitu-pieeju-macibas
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22872
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=22872
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
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un labiekārtot savu apkārtējo vidi (skolas teritoriju, 
pilsētu, pagastu, ciemu). Oriģinālāko un vērienīgāko 
vides darbu autori galvenajā balvā saņems “Tallink 

Latvija” jūras ceļojumu uz Stokholmu visai klasei.

Plašāka informācija 2. pielikumā.

Informatīvie semināri par LIFE 
programmas finansējumu Liepājā un 
Jelgavā

VARAM un Latvijas Vides aizsardzības fonda admi-
nistrācijas veidotā projektā aicinām apmeklēt in-
formatīvus seminārus par LIFE programmas finan-
sējuma apguvi.

LIFE programma ir Eiropas Savienības finansēts 
instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu 
inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. LIFE 
programmas darbības finansēšanas periodā no 
2014. līdz 2020. gadam kopējais pieejamo investī-
ciju apmērs ir 3,4 miljardi eiro.

Plašāka informācija: http://www.varam.gov.lv/lat/
aktual/preses_relizes/?doc=23001.

Stājas spēkā grozījumi Invaliditātes likumā

28. oktobrī spēkā stājušies grozījumi Invaliditā-
tes likumā, kas paredz, ka līdz 2018. gada 31. de-
cembrim Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisija (VDEĀVK) varēs pieņemt pagaidu 

lēmumu par invaliditātes statusa pagarināšanu līdz 
jauna administratīva akta izdošanai.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7407.

MINISTRIJU UN IESTĀŽU ZIŅAS

Palielinās atlīdzību par adoptējamā bērna 
aprūpi

No 2017. gada 1. janvāra plānots palielināt atlīdzī-
bu cilvēkam, kurš aprūpē bērnu pirms adopcijas 
apstiprināšanas tiesā. To paredz grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un iz-

maksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi”.

Noteikumu grozījumu projekts 27. oktobrī izsludi-
nāts valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo 
ar ministrijām un šogad jāapstiprina valdībā.

Plašāka informācija: http://www.lm.gov.lv/news/
id/7405.

Plānots veidot Latvijas augļkoku un 
ogulāju augu šķirņu sarakstu

Eiropas Savienībā patlaban tiek veidota sistēma, 

kas nosaka augļu koku un ogulāju šķirņu un piegā-
dātāju reģistrāciju, tā radot kopīgu ES augļu koku 
un ogulāju šķirņu sarakstu, kā arī sarakstu katrā da-
lībvalstī. Tālab Zemkopības ministrija sagatavojusi 

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23001
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23001
http://www.lm.gov.lv/news/id/7407
http://www.lm.gov.lv/news/id/7407
http://www.lm.gov.lv/news/id/7407
http://www.lm.gov.lv/news/id/7405
http://www.lm.gov.lv/news/id/7405
http://www.lm.gov.lv/news/id/7405
http://www.lm.gov.lv/news/id/7405
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p2.pdf
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noteikumu projektu par augļu koku un ogulāju šķir-
ņu saraksta veidošanu, ko 27. oktobrī izsludināja 
valsts sekretāru sanāksmē.

Plašāka informācija: http://www.zm.gov.lv/presei/
planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-
skirnu-sarakstu-?id=8305.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra notei-
kumos nr. 5 “Dabas lieguma “Liepājas ezers” indi-
viduālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, 
3. pielikumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Dar-
bības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides 
monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un sav-
laicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības 
līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vi-
des monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un 
sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināša-
na” īstenošanas noteikumi”, 4. pielikumā.

Par atzinuma sniegšanu par Ministru kabineta no-
teikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 
2012. gada 17. aprīļa noteikumos nr. 275 “Prasības 
tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atva-
sinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku 
patēriņam””, 5. pielikumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Būv-
speciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvī-
gās prakses uzraudzības noteikumi”, 6. pielikumā.

Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozī-
jumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra 
noteikumos nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltum-
enerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu in-
ženierbūvju būvnoteikumi””, 7. pielikumā.

VSS-1012 – Rīkojuma projekts “Par valsts zemes 
vienības Zīlānu ielā 68I, Jēkabpilī, daļas iznomāša-
nu”

VSS-1040 – Likumprojekts “Grozījumi Publiskas 
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārval-
dības likumā”

VSS-1023 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Jūrmalas pilsētā”

VSS-1024 – Rīkojuma projekts “Par zemes reformas 
pabeigšanu Babītes novada lauku apvidū”

VSS-1032 – Rīkojuma projekts “Par valsts meža ze-
mes nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašu-
mā”

LPS NESASKAŅO

LPS SASKAŅOŠANAI PIEPRASĪTIE DOKUMENTU PROJEKTI

http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://www.zm.gov.lv/presei/planots-veidot-latvijas-auglkoku-un-ogulaju-augu-skirnu-sarakstu-?id=8305
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402545
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402667
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402667
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402667
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402628
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402629
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402629
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402637
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402637
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402637
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p3.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p4.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p5.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p6.pdf
http://www.lps.lv/uploads/docs_module/2016_41_p7.pdf
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Vandai Kezikai – Triju Zvaigžņu ordenis

Par nopelniem Latvijas valsts labā Ordeņu kapituls 
piešķīris IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni Daugavpils 
novada pašvaldības izpilddirektorei Vandai Kezi-
kai un iecēlis viņu par ordeņa virsnieci.

Apbalvojums viņai piešķirts par ilggadēju darbu rū-
pēs par līdzsvarotu Daugavpils novada pašvaldības 
teritorijas attīstību, kā arī profesionālu vadību paš-
valdības izpilddirektores amatā.

LAPAS sociālā kampaņa par godīgu 
nodokļu politiku

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) no 
2016. gada oktobra līdz 2017. gada martam rīko 
sociālo kampaņu par godīgu starptautisko nodokļu 
politiku “Ko sēsi, to pļausi” ar mērķi paaugstināt 
iedzīvotāju iesaisti godīgas nodokļu reformas īste-
nošanā Eiropas Savienības un globālā līmenī, sek-
mējot ikviena individuālo atbildību un aktīvu līdz-
dalību dažādos rīcības līmeņos.

Kampaņas pasākumi:

•	 globālās izglītības nedēļa Latvijā “Ko sēsi, to 
pļausi” no 2. līdz 12. novembrim;

•	 diskusija par ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
3. novembrī Daugavpilī, 10. novembrī Rīgā, 
14. novembrī Liepājā, 15. novembrī Valmierā 
un 1. decembrī Jelgavā;

•	 sociālais vingrojums “Neveiklā sabiedrība. #nu-
pagabet” kopā ar Sandiju Semjonovu 3. novem-
brī Daugavpilī, 8. novembrī Rīgā, 14. novembrī 
Liepājā, 15. novembrī Valmierā un 1. decembrī 
Jelgavā;

•	 filmu mēnesis domātājiem “Ko sēsi, to pļausi” 
20 vietās Latvijā no 26. līdz 30. novembrim.

Plašāka informācija: www.lapas.lv.

NOVADU UN PILSĒTU VĒSTIS

http://lapas.lv/?p=7100
http://lapas.lv/?p=7100
http://lapas.lv/?p=7128
http://lapas.lv/?p=7128
http://lapas.lv/?p=7128
http://lapas.lv/?p=7128
http://lapas.lv/?p=7090
http://www.lapas.lv
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Festivāls “NUOVA SINFONIA BALTICA 
2016” Daugavpilī

Daugavpilī Vienības nama koncertzālē notiks I Bal-
tijas valstu jauniešu un amatieru simfonisko orķes-
tru festivāls “NUOVA SINFONIA BALTICA 2016” – 
4. novembrī plkst. 18 un 5. novembrī plkst. 15.

Jaunajā orķestru festivālā pirmo reizi kopā pulcē-

sies 12 jauniešu un amatieru simfoniskie orķestri 
no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla koncer-
tos skanēs pasaules mūzikas akadēmisko žanru pēr-
les, mūsdienu komponistu oriģinālmūzika un popu-
lāru melodiju instrumentācijas jauniešu orķestriem.

Festivālu organizē Latvijas Orķestru asociācija, 
Daugavpils Latviešu kultūras centrs un Daugavpils 
pilsētas dome.

Jaunie mūzikas izpildītāji Ikšķiles gaisu 
tricinās arī šogad!

5. novembrī Ikšķiles tautas namā otro gadu pēc kār-
tas norisināsies jauno mūzikas izpildītāju konkurss 
“Gaisa trīce”. Arī šogad jaunajiem mūziķiem tiek 
sniegta iespēja izpildīt savu un citu radītu mūziku, 
pierādīt sevi žūrijas un publikas priekšā kā spēcī-

gu jauno mūzikas izpildītāju. Šoreiz jaunie mūzikas 
censoņi no visas Latvijas sacentīsies par galveno 
balvu – mūzikas ierakstu profesionālā skaņu studi-
jā –, kā arī citām vērtīgām balvām.

Plašāka informācija Ikšķiles jauniešu lapā www.ik-
jauniesi.lv un sociālo tīklu kontos Twitter un Face-
book (@IKJauniesi).

http://www.ikjauniesi.lv
http://www.ikjauniesi.lv
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Jūrkalnē notiks festivāls makšķerēšanā no 
jūras krasta

5. novembrī Jūrkalnē, “Ozoliņos”, notiks sestais 
festivāls jūras makšķerēšanā no krasta un Latvijas 
čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē.

Sacensībās piedalīsies komandas ar diviem dalīb-
niekiem. Katrai komandai krasta joslā tiks ierādīta 
darbības zona 40 metru platumā. Augstāko vietu 

Latvijas čempionātā iegūs komanda ar lielāko loma 
svaru. Komandas, kas izcīnīs pirmo, otro un trešo 
vietu, apbalvos ar piemiņas kausiem, čempionu 
medaļām un balvām. Tiks pasniegtas arī pārsteigu-
ma balvas. Sacensību rezultāti palīdzēs noteikt kan-
didātus Latvijas izlasei jūras makšķerēšanā.

Festivālu organizē tūrisma biedrība “Jūrkalnes dzin-
tarkrasts” sadarbībā ar Ventspils novada Jūrkalnes 
pagasta pārvaldi.

Nūjošanas sezonas noslēguma pārgājiens 
Gaujas krastos

5. novembrī maršrutā “Gaujas stāvie krasti–Sīmanē-
nu svētozols–Gaujas stāvie krasti” ar rudenīgi krāsai-
nu pārgājienu tiks noslēgta aktīvās nūjošanas sezona.

Vidzemes Olimpiskais centrs sadarbībā ar Burt-
nieku novada pašvaldību sezonas sākumā attīstīja 
maršrutu, veica labiekārtošanu, uzstādīja tiltiņus, 
paplašināja takas malas, lai ikviens nūjotājs, skrē-
jējs, riteņbraucējs vai vienkāršas pastaigas cienītājs 
spētu izbaudīt skaisto dabas krāšņumu, ko sniedz 
taka gar Gauju. Trases kopgarums ir 21 km. Visas 
trases garumā uzstādītas orientējošas norādes, lai 
maršruta veicēji nenomaldītos, kā arī viedtālruņos 
vai planšetēs iespējams lejuplādēt bezmaksas lie-
totni “VOC trases”.

Ziņas sagatavojušas Līga Korsaka, Agnese Jankuna un Marlena Zvaigzne

Apkopojusi Gunta Klismeta

Informāciju par aktualitātēm pašvaldībās sūtiet epastā: prese@lps.lv!

Jana Bunkus, LPS padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos, jana.bunkus@lps.lv

Pašvaldībām aktuālu informāciju lasiet arī LPS mājaslapā: www.lps.lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī twitter.com: http://twitter.com/lps_lv

Sekojiet LPS aktualitātēm arī facebook.com: https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/

Sekojiet LPS aktualitātēm arī Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

https://www.facebook.com/PasvaldibuSavieniba/
https://www.youtube.com/channel/UCMFwNiqaNMJ0pQGJzr8esWw

